Jan-Inge Hansson
Tel: 0732 - 31 53 68
jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se

Kommundirektörsgruppens protokoll 4/2017
Tid/Plats: 170519 kl. 08.30-12.30, Mind Park E7, Helsingborg.
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Kerstin Lingebrant, Svalöv, Tomas Rikse,
Klippan, Lilian Eriksson, Ängelholm, Ulf Bengtsson, Perstorp, Jan Bernhards son, Båstad,
Christian Alexandersson, Landskrona (till 11.30), Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp (till
12.00), Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga och Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder: Christer Pålsson, Bjuv och Herman Crespin, Höganäs.
Inbjudna gäster: Patrik Johansson, Båstad, Liselott Herrlin, Höganäs och Rose-Marie
Bergman, Klippan, Jörgen Fransson Helsingborg, Karolina Håkansson Höganäs, Karolina
Larsson, Bjuv och Stefan Christiansson, Klippan.
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte och ett speciellt välkommen till
Jan Bernhardsson som ärt f kommunchef i Båstad. Därefter genomfördes en sedvanlig
incheckningsrunda.

Ärenden och beredning
1. Cirkulär försörjning
Kommundirektörsgruppen fick en första information om Cirkulär försörjning vid sitt
möte 170217. Därefter har ett uppdaterat underlag skickats ut inför dagens möte. Patrik
Johansson, projektledare för Skitlite redovisar ärendet.

Beslut:
att notera informationen.
2. Uppdrag från workshop utfall Verksamhetsplan 2016 - mätetal, styrelsen 170331
samt utbyte av strategi/mätetal 1.13 och 1.17
Vid styrelsemötet 170331 genomfördes en workshop avseende måluppfyllelse i
Verksamhetsplanen 2016. Arbetet utmynnade i en del synpunkter och slutsatser. Härtill
har kollektivtrafikutskottet kommit in med ett förslag till att byta mätetal avseende 1.13
och 1.17 i Verksamhetsplanen för 201 7-2019.
Beslut:
att respektive huvudansvarig kommun för de olika målområdena, i sitt målarbete för 2017
beaktar de synpunkter som kommit fram.
samt att föreslå styrelsen att byta ut strategi och mätetal 1.17 till "Fördjupad kunskap av
resmönster och framtida behov av kollektivtrafik inom Familjen" med tillhörande mätetal
"Linjenätsanalys genomförd senast 2019" samt för mätetal 1.13 till "Gemensamt
huvudcykelnätverk".

3. Inspel till kommande tema på styrelsen under hösten, bolagsstyming
Kommundirektörsgruppen hade under 2016 ett tematisk möte kring bolagsstyrning där
Helsingborg redovisade sin modell för styrning av bolagen. Redovisningen blev
uppskattad och önskemål finns att genomföra motsvarande tema på ett styrelsemöte
under hösten 2017.
Beslut:
att föreslå styrelsen att genomföra ett tematiskt möte under hösten 2017 kring
bolagsstyrning med Helsingborg som exempel.
4. Avstämning av eventuell anslutning till räddningsförbundet
Styrelsen har haft frågan uppe om fler kommuner är intresserade av att ansluta sig till
räddningsförbundet. Första steget inför en eventuell anslutning blir att gå vidare med en
genomlysning i syfte att ta fram ett underlag till beslut om fortsatt process.
Beslut:
att notera informationen.
5. Omdisponering av medel till kommundirektörsgruppen
Sekretariatet har gjort en första tertialuppföljning för 2017 . I samband med lunchlunchseminariet i februari engagerades flera föreläsare. Kostnaden för dessa översteg
budgeterat belopp.
Beslut:
att omdisponera 60 kkr från konto "till sekretariatets förfogande" till konto
"kommundirektörsgruppen".
6. Redovisning från skolchefsgruppen
Liselott Herrlin, Höganäs och Rose-Marie Bergman, Klippan från skolchefnätverket
redovisar ett antal mätetal från 2016, jämte nuläge och priofrågor framöver.

Beslut:
att notera informationen.

Tematisk uppföljning
Dagens tema är avstämning av HR-chefernas Verksamhetsplan, attraktiva arbetsgivare.
Jörgen Fransson Helsingborg, Karolina Håkansson Höganäs, Karolina Larsson, Bjuv och
Stefan Christiansson, Klippan deltog i den tematiska redovisningen.
c:rcförandRcckade alla och bjöd in till en gemensam lunch.
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